BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

JEGYZŐKÖNYV
Csonka Pál Doktori Iskola
Doktori Iskola Tanácsa
2012. július 4.-i üléséről
Hely: az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék Könyvtára
Az ülés kezdete: 14.00 h
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: 7+1 fő
A Tanács a javasolt napirend szerint az alábbi ügyeket tárgyalta:
1. Dr. Széll Mária írásban tájékoztatta a Doktori Iskola vezetőjét, hogy 2012 őszén
visszavonul és lemond a Csonka Pál Doktori Iskolában betöltött törzstagságáról,
doktorandusz hallgatója Kovácsné Plajos Katalin írásban hallgatói jogviszonyának
megszűntetését kérte.
2. A Csonka Pál Doktori Iskola titkára az Országos Doktori Tanács Adatbázisának
frissítésére kérte a Doktori Iskola témavezetőit - július 2-i határidővel -, hogy a DI egy
esetleges MAB, vagy egyetemi ellenőrzésekor valós adatait vehessék figyelembe. A
Doktori Iskola vezetője megkérte a DIT tagjait a hiányok pótlására, a nem jelenlévő
témavezetők e-mailben kapnak értesítést.
3. Dr. Domokos Gábor tájékoztatta a tagokat az iskola adminisztrációjának helyzetéről. és
javaslatot tett, hogy a Doktori Iskola 2012-es költségvetésének terhére Béldi Anna és Bodó
Adél részére, 6 hónapig bruttó 15-15.000 Ft bérkiegészítést kapjon. A DIT a javaslatot
ellenszavazat nélkül támogatta, Dr. Sajtos István érintettként tartózkodott.
4. Dr. Domokos Gábor javaslatot tett az Informatika tárgyhoz oktatási célú programozható
interaktív eszköz beszerzésére a tárgy előadóinak javaslata alapján. A DIT a javaslatot
egyhangúan támogatta. A DIT támogatja, hogy a tárgyat az újonnan létesített kari

számítógépes laborban tartsák.
5. A 2012/13 tanév felvételi felhívására 6 jelentkező adott le anyagot. A Doktori és
Habilitációs Szabályzat vonatkozó pontjai és a DIT határozatai alapján 2011. június 29-én
délelőtt lezajlottak a felvételi meghallgatások. A Felvételi Bizottság által adott pontok és a
korábbi témaminősítések alapján a DIT megtárgyalta az Építészmérnöki Kar dékánjának
teendő javaslatot, melyet egyhangúan elfogadott az alábbiak szerint:
Államilag finanszírozott helyre javasolja felvenni:
Gáspár Orsolya
Keresztessy Éva
Tempfli M. Szilárd
Dr. Sajtos István a napirend tárgyalásának idejére távozott az ülésről.
6. A DIT áttekintette a doktoranduszok teljesítményét és - a hallgatók kérelmével
összhangban – egyhangúan azt a javaslatot teszi az Építészmérnöki Kar dékánjának, hogy
Bakonyi Dánielt és Garay Mártont költségtérítéses státuszból államilag finanszírozott
státuszba sorolja a következő tanévre. Bakonyi Dániel az őszi félévben külföldön folytatja
kutatását, emiatt az ösztöndíj folyósítását a részére július, augusztus hónapokra és a
tavaszi félévre javasolja a DIT.
Dr. Kollár László megérkezett az ülésre.
7. A Csonka Pál Doktori Iskola által meghirdetett „publikációs pályázatra” egy anyag
érkezett be. Az ügyet Dr. Kollár László terjesztette elő és javaslatot tett a díjazásra, melyet
a Doktori Iskola Tanácsa egyhangúan elfogadott. E szerint 2012 szeptemberétől Szabó
Tímea havi 30 ezer forint összegű ösztöndíj kiegészítést kap 4 hónapon keresztül a
TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem
tudományos műhelyeiben projekt által biztosított pénzügyi keretből.
A napirendi pont tárgyalásakor az elnöki teendőket Dr. Kollár László látta le, Dr.
Domokos Gábor tartózkodott a tárgyaláskor és a szavazáson is.
8. Dr. Domokos Gábor javaslatot tett arra, hogy a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 Új

tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben projekt által
biztosított pénzügyi keretből a DIT hívja meg Douglas J. Jerolmack professzort a
Pennsylvaniai Egyetemről. A DIT a javaslatot egyhangúan elfogadta.
Melléklet: Felvételi Bizottság jegyzőkönyve
A jegyzőkönyvet összeállította:
Marótzy Katalin
a Doktori Iskola titkára

Dr. Domokos Gábor
a Doktori Iskola vezetője

